
Řád školního hřiště ZŠ a MŠ Střelice 
 

1. Plochy školního hřiště a jejich technické vybavení slouží pouze 

k provozování sportovních činností, ke kterým jsou konstrukčně a 

stavebně uzpůsobeny a vybaveny. 

2. Do areálu školního hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o 

veřejné prostranství. Vstup a využívání areálu školního hřiště je na vlastní 

nebezpečí, škola ani správce nenese odpovědnost za škody vzniklé na 

vnesených či odložených věcech ani za případné újmy na zdraví či jiné 

škody vzniklé v důsledku využívání areálu školního hřiště.   

3. V areálu školního hřiště je zakázáno: 

a) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak znečišťovat areál 

hřiště,  

b) odhazovat a lepit žvýkačky na umělý povrch či jiné sportovní vybavení, 

c) vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (např. v kopačkách se štuplíkama !) 

nebo ve znečištěné obuvi, 

d) vnášet ostré předměty, střelné zbraně či jinak nebezpečné předměty a 

látky ohrožující zdraví a bezpečnost a manipulovat s nimi, 

e) vjíždět na hřiště a tartanovou dráhu na jízdních kolech, tříkolkách, 

koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, s dětskými kočárky a 

na dětských odstrkávadlech,  

f) přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa, 

g) kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky, 

h) rozdělávat oheň a manipulovat s ním, odpalovat pyrotechniku, 

i) trhat květiny, plody keřů či stromů, poškozovat stromy, keře nebo ostatní 

zeleň, tábořit, 

j) házet nebo kopat míče do budov školy nebo oplocení, laviček, 

odpadkových košů atd., 

k) lézt či skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízeních, 

l) vstupovat (mimo skákání do dálky) na doskočiště a roznášet písek po 

areálu, v zimě stavět sněhuláky, zvláště na umělé trávě! 

m) vjíždět na plochy hřiště motorovými vozidly, vyjma vozidel, které 

zabezpečují nezbytnou úpravu, údržbu a rekonstrukci hřiště, 

n) narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem, 

o) jakýmkoliv způsobem poškozovat plochy či vybavení hřiště. 

 

4. Do areálu školního hřiště je zakázáno:  

a) vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu a mimo vyhrazené vchody, 

b) vstupovat malým dětem bez přiměřeného dozoru, 

c) vstupovat podnapilým osobám či osobám pod vlivem jiných omamných 

látek, 

d) vodit psy či jiná zvířata a jejich volné pobíhání po hřišti, kromě psů 

služebních a psů sloužících zdravotně postiženým osobám. 



5. V době školního vyučování se provoz řídí rozvrhem školy. Na hřiště 

vstupují žáci pod dohledem vyučujícího. Po skončení poslední hodiny 

zajistí vyučující úklid veškerého nářadí a náčiní.   V době mimo 

vyučování se provoz řídí rozvrhem dle uzavřených smluv o nájmu, 

případně dle dohody s vedením školy nebo se správcem hřiště. 

6. Provozní doba školního hřiště se stanovuje maximálně v rozsahu: 

                            

 duben až říjen        07:00 – 21:00 hodin 

                              listopad až březen  07:30 – 20:00 hodin   

Případné prodloužení provozní doby nebo použití umělého osvětlení je 

třeba vždy domluvit se správcem hřiště. 

 

7. Sportovní nářadí a úbor návštěvníků musí splňovat veškeré bezpečnostní 

prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků ani poškozovat 

vybavení, nacházející se v areálu školního hřiště. V případě jakékoliv 

závady na sportovním vybavení školního hřiště je návštěvník povinen tuto 

závadu neodkladně nahlásit správci hřiště. 

 

8. Všichni návštěvníci areálu školního hřiště jsou povinni dodržovat pravidla 

slušného chování, dbát na pořádek a bezpečnost, aby svou činností 

neohrozili sebe, ostatní návštěvníky a nepoškozovali vybavení areálu 

hřiště. Pokud budou návštěvníci areálu využívat prostory nové tělocvičny 

nebo školy, je nutné, aby dodržovali tamní řády a pravidla.  Porušení 

provozního řádu bude postihováno dle obecně závazných právních 

předpisů.  

 

9. Každý uživatel školního hřiště je povinen dodržovat tento řád, který jasně 

stanoví pravidla pro užívání sportovního areálu. Nedodržení řádu školního 

hřiště či pokynů správce školního hřiště či jiného pověřeného zástupce 

může vést k vypovězení nájemní smlouvy a vyloučení ze sportovního 

areálu. 

 

Důležitá telefonní čísla: Správce              723 174 973                                             

         Záchranná služba    155                                               

         Policie ČR     158                                             

         Hasiči      150                                             

         Školník                        737 711 436 

         Eletrikář                           775 991 190 

 

Platí od  30. 4.2015                                                                        Ředitelka školy         


